
Machetă de prospect 

PLANTEXTRAKT         

 

POLYGEMMA DINȚI, GINGII 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime prospectul înainte de administrarea acestui supliment alimentar. 

- Păstraţi prospectul. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

- Dacă aveţi  întrebări suplimentare, adresaţi-vă farmacistului sau sunaţi la telefonul pacientului pus la dispoziţie de către 

Laboratoarele PlantExtrakt - Tel verde: 0800 800 433, de luni până vineri, între orele 9-11. 

- Pentru a afla mai multe despre Gemoterapie, vizitaţi www.gemoterapie.ro. 

 

În acest prospect găsiţi informaţii despre: 

1.Ingrediente  

2.Mențiuni de sănătate (recomandări) 

3.Modul de utilizare  

4.Atenţionări  (reacţii adverse posibile, contraindicaţii, etc) 

5.Condiţii de păstrare 

6.Caracteristicile ambalajului 

 

1. Ingrediente: agenți de umezire: glicerină, apă purificată; extract gemoterapic din muguri de Brad* (Abies pectinata) - 10 %; 

extract gemoterapic din muguri de Mesteacăn-pufos* (Betula pubescens) - 10 %; extract gemoterapic din muguri de Stejar* 

(Quercus pedunculata) - 10 %; corector de aciditate: fosfat de calciu (sare Schüssler); agenți de încărcare: lactoză. Conţine 12 % 

vol. alcool etilic din cereale, 72 % glicerină și maxim 1 % lactoză. Valoare energetică: 9,66 kJ/g respectiv 2,31 kcal/g. 

* Plantă recoltată ecologic. 

Certificare ECOINSPECT Ro-008 

 

2. Niveluri la care poate acţiona în organism: dinți, gingii, cavitate bucală. 

Mențiuni de sănătate (recomandări principale): 

Contribuie la apărarea organismului împotriva microorganismelor neprietenoase, inclusiv la nivelul gingiilor și cavității bucale. 

Susține hidratarea mucoasei de la nivelul cavității bucale, susține întărirea apărării organismului. 

Contribuie la menținerea structurii dinților, la adulți și copii.  

 

3. Modul de utilizare:  

Adulţi şi copii de peste 7 ani: în general, câte 2 ml, în puţină apă, de 2 ori pe zi, înainte de mese.  

Copii între 2 și 7 ani: în general, câte 1 ml, în puţină apă, de 2 ori pe zi, înainte de mese.  

Se recomandă să se mențină în gură 1-2 minute, după care să se înghită, pentru o protecție locală a gingiilor. Se recomandă 

administrarea cu cca 20-30 minute înainte de mese. 

Durata administrării este de minimum 2 luni de zile. Se poate repeta administrarea după 1 sau 2 luni de pauză. 

1 ml=aprox. 25 de picături 

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic! 

A se agita înainte de administrare! 

 

4. Atenţionări: 

Nu s-au observat reacții adverse la administrarea componentelor. 

Contraindicat persoanelor cu intoleranță la lactoză. 

A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici! 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, diversificată şi un mod de viaţă sănătos. 

Prin natura lor, produsele naturale pot prezenta uşoare depuneri care nu afectează calitatea! 

 

5.Condiţii de păstrare ale produsului gemoterapic 

Se păstrează la temperatura camerei, ferit de lumină. 

A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici! 

 

6. Caracteristicile ambalajului: 

Produsul este ambalat în flacoane de sticlă brună de 50 ml prevăzute cu dop şi capac dozator în ml. 

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe etichetă şi cutie! 
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